
JÕGEVAMAA III ÜMARLAUD

Koht: Jõgeva- tartu regiooni Jõgeva kontoris Aia 2
Aeg: 11.mai 2011, kell 13.00-15.30

Päevakava:
1. 2011 kevad keskkonnahariduses – tutvustatakse tegemisi toimetamisi
2. Rühmatöö: Meie ümarlaua tulevik
3. Kohvipaus
4. Jõgeva-Tartu  regiooni keskkonnahariduse konverentsi 2011 teemade arutelu
5. Kokkuvõtted

Osalejad:
1. Riin Juurma Keskkonnaamet
2. Piret Valge Keskkonnaamet
3. Kaili Viilma Keskkonnaamet
4. Ivo-Hannes Lehtsalu EER
5. Elle Mäerand RMK
6. Silja Võsaste Jõgeva Ühisgümnaasium
7. Enn Selgis KIK

Rühmatöö: Meie Ümarlaua tulevik. 

1. Jõgevamaa ümarlaua eesmärgid. (tegevuse eesmärgid, kas ja miks on vaja)
• Kaardistada tegijad ning nende teod. Ümarlaud on vajalik, sest on vaja omada 

ülevaadet, mis toimub keskkonnahariduses maakonnas. Hetkel teame, et KH 
tegelevad  Keskkonnaamet,  RMK,  Kalevipoja  koda,  Vahur  Sepp,  Pala 
Põhikool,  Eesti  Metsaselts,  Põltsamaa  Ühisgümnaasium,  Luua 
Metsanduskool, Kasepää turismipunkt. Kaasata uusi tegijaid, potentsiaalseid 
tegijaid.

• Tagada infovahetus ümarlaua liikmete vahel. (koolitused, tegevuste ülevaated, 
pakkumised)

• Koordineerida  plaane,  et  vältida  dubleerimist.  Enne KIK vooru on kasulik 
kokku saada, et välistada projektide dubleerimist, ürituste kattuvust. 

• Kaardistada  kitsaskohad.  Mida  oleks  maakonna  tasemel  vaja  teha,  et 
loodusharidus edeneks. (programmid, infra arendus, koolitused jms)



• Koostada  tegevuskava.  Selleks  on  vaja  lisarahastust,  et  töögrupp aktiivselt 
tegutseks. 

• Panustada www.keskkonnaharidus.ee arendamiseks
• Jõgevamaad rohkem propageerida ja tutvustada ülejäänud Eestile
• Suunata koole, omavalitsusi, MTÜ-sid jt rohkem koostööd tegema.
• Leida  ümarlauast  tegija,  kes  kirjutaks  projekte,  et  pakkuda  koolitust 

õpetajatele (kas RMK või Keskkonnaamet)
• Koolitada keskkonnahariduse andjaid. (Kirjutada projekt raha saamiseks)

2. Probleemid (seoses ümarlaua tööga, seoses keskkonnaharidusega)
Ümarlauaga:

• Meid on vähe, huvilisi oleks juurde vaja. (kes annavad ideid, on nõus aktiivselt ümarlaua 
töös osalema)

• Raha. Päris ilma rahata ei saa toimida. (Keskkonnaamet veab ümarlauda ja võiks ka selle 
jaoks raha saamiseks projekti kirjutada) vaja leida püsirahastus!

• Tegevuskava puudub!
• Eesmärgid ei ole üheselt formuleeritud
• Ümarlaudade tegevust võiks kajastada www.keskkonnaharidus.ee lehel. Keskkonnaameti 

lehele inimesed eriti ei satu, väga keerulise ülesehitusega leht
Keskkonnaharidusega:

• Koolikorraldus  –Rohkem  mõelda  võimalusele  kooli  juurde  kohale  tulla. 
Bussikomp on väga suureks abiks. Varakult panna paika plaanid. Koolidele 
edastada õppeprogrammid 1.augustiks. ja 1.jaanuariks. 

• Projektide  kirjutamine  ja  vedamine  on  kinni  õpetaja  ajapuuduses.  Ka 
motivatsiooni  puudus  –  seda  tehakse  oma  vabast  ajast.  See  peaks  olema 
huvijuhi töö. 

• Algklassiõpetajatele ja lasteaednikele lisakoolitusi. 
• Juhtkonnad  ei  mõista  õues  õppimist  –  LAHENDUS:  Juhtkondadele 

(direktorid õppealajuhatajad) eraldi koolitused.
• Õpetajate  vähene  motiveeritus.  Tuleb  leida  motivaatoreid  nt  lisapunktid 

atesteerimisel, KH jagajaid premeerida.
• Informatsiooni leidmine on väga keeruline
• Õppevahendite kättesaadavus on problemaatiline. 
• Vähene videomaterjalide kättesaadavus, rändnäituseid võiks olla rohkem. (sh 

ka  tiraaž,  et  kui  midagi  tehakse  siis  saavad  kõik  Eestimaa  koolid  seda 
kasutada enam-vähem üheaegselt, mitte aastate pärast.)

• Objekte ei tunta ja tundmatus kohas vette ei hüpata. Õpetajaid tuleb tutvustada 
meie maakonna radade ja võimalustega.

• Kuigi keskkonnateema on läbiv koolides kõigis ainevaldkondades, siis peaks 
suunama koolitusi kogu kooli personalile. (nt Poiss koolis – KH koolis)

3. Kuidas edasi 

http://www.keskkonnaharidus.ee/
http://www.keskkonnaharidus.ee/


• Tulevad kokku leppida ümarlaua üldised eesmärgid ja tegevuskava ning 
siis toimetada maakondlikul tasandil. Jõgevamaa ümarlaua eesmärgid paneb 
mustandi kokku Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.
• Tuleb  kaardistada  võimalikud  keskkonnahariduse  võimalused.  Ka  üle 
Eesti.
• Teha Keskkonnaameti poolt üleriigiline ümarlaudade rahastamise taotlus 
KIKi.
• Hakata  paralleelselt  ja  süsteemselt  infot  koondama  tegijate,  nende 
tegevuste,  vajaduste  vajalike  tegevuste  kohta,  et  sügisel  hakata  konkreetse 
sisendi küsimisega pihta.
• Peab tulema tegevuskava!

Jõgeva-Tartu  regiooni keskkonnahariduse konverentsi 2011 
teemade arutelu

1. Milline aeg oleks konverentsi korraldamiseks parim? 

koolivaheaeg esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede
X

2. Mis võiks olla selle aasta konverentside slogan?

Õpime õues!

3. Praeguse plaani järgi võiks olla 4 ettekannet. Jõgevamaal pooldatakse 4 
ettekannet konverentsi kohta.

Mitu häält sai TEEMA

2 Muutuva õppekava aktuaalse teema tutvustus; kuidas õppekava 
võimaldab aktiivtegevusi; õppemeetoditest keskkonnahariduses (ekspert, 
pedagoog); erinevate aktiivõppe meetodite tutvustamine...

2 Piirkonna loodusväärtustest/slaidiprogramm vms huvitav esineja, kes 
toob sisse erinevate meelte kasutamist, mitte ainult kuulamist

4 Uusim teave looduskaitseobjektidest, õpetajale „Kuidas ma saan õpetada 
kaitsealuseid liike ja paiku nii, et ma neid ei kahjusta?“

1 Keegi teadlane, ekspert võiks rääkida mingil huvitaval ja uudsel 
keskkonnateemal - teadmiste siire ülikoolist kooli

1 Hea kogemuse näide (Lehola keskuse tutvustus või kui on keegi kohalik, 
kes jagab...)



2 Praktiline nõuanne projektide kirjutamiseks, läbi viimiseks. Mida on 
tehtud... 

Mängime keskkonnamänge... Miks ja kuidas?

Metsa-aasta teema

Loodusfotograafia

2 Tehnika võimalused tänapäevases maailmas keskkonnateemade 
õpetamisel

1 Ülevaadet üle Eestilistest programmidest, võimalustest

4. Praeguse plaani järgi võiks olla 4...5 töötuba. Jõgevamaal arvati, et võiks olla max 
3 töötuba, siis ei hakka venima.

Mitu häält sai TÖÖTOA TEEMA

Võib eelnevate ettekannete teemat praktilise poole pealt rohkem käsitleda

1 Õppevahendite tutvustus

1 Kogemused õpetajalt õpetajale

3 Keskkonnamängud

1 Uudsed õppemeetodid

1 Kuidas teha PowerPoint esitlus atraktiivseks? 

1 Erinevate meelte kasutamine keskkonnahariduses

1 Kuidas esineda huvitavalt ja meeldejäävalt?

2 Seikluslikkuse toomine keskkonnaharidusse (ja ka vastupidi)

5. Päevakava struktuuriga oleme nõus.

9.00 – 9.30 registreerimine
9.30 – 9.50 avasõnad, tervitused
9.50 – 10.30 1. ettekanne (nt. sissejuhatav ettekanne)
10.30 – 11.10 2. ettekanne (nt. alusharidusele)
11.10 – 11.30 kohvipaus 
11.30 – 12.10 3. ettekanne (nt. üldharidusele)
12.10 – 12.50 4. ettekanne (nt. hea kogemuse või piirkonna loodusväärtuste tutvustus)
12.50 – 13.00 kokkuvõtete tegemine esimesest poolest, teise poole tutvustamine
13.00 – 14.00 lõuna



14.00 – 14.45 töötuba I
14.50 – 15.35 töötuba II
15.40 – 16.25 töötuba III
16.30 – 17.00 kokkuvõtete tegemine ja lõppsõnad

6. Soovita konverentsi moderaatorit.

Moderaatoriks pakuti Kaili Viilmad

7. Ettepanekud ja märkused!
Keskkonnaharidust pakkuvad asutused võiksid ka pokes omada, kus on detailne info 
väljas. Seal võiks olla pakkujaid üle Eesti

KOKKUVÕTTED
Lepiti kokku järgmine ümarlaua toimumise aeg. Sügise alguses septembrikuus. Selleks 
ajaks on Keskkonnaamet pannud paika ja saatnud täiendamiseks töörühmale ümarlaua 
eesmärgid.

Koostas
Riin Juurma
Keskkonnaamet
16.05.2011


